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Kære regnskovsvenner.
Jeg håber, at alle har haft en dejlig jul og en god transformering ind i de nye energier, som
også betyder: nye livsgrundlag, nye tankeformer og større interstellare energier.
De sidste 2 år har drejet sig om at tage beslutninger og bestemmelser om egen gøren og
laden og at anvende sin frie vilje i henhold til sit hjertes dybe ønsker. Vi må huske på, at vi
er medskabere, og som en forsker sagde, vi kan ikke skabe dimensioner, men realiteter.
Alt dette tyder på, at vi står overfor en kæmpe global forandring for menneskeheden. Det
vil også sige, at vi har muligheder for at virkeliggøre vores drømme, - særlig dem der
allerede nu lever i den åndelige verdens energier. De får nemlig en utrolig hjælp fra den
åndelige verden, der altid står bag, for at hjælpe med at realisere deres valg for at
virkeliggøre opgaven med den guddommelige plan, for menneskeheden på jorden.
I regnskoven ser det værre ud, da det regner ustandselig. Træer, dyr og afgrøder drukner,
da vandet stiger og stiger. Alle er forkølede, da de går i vådt tøj hele tiden, og fordi luften
er så fugtig kan intet kan tørre. Det vil også sige, at de ikke kan fange fisk, fordi de er på
for dybt vand. Så der er virkelig krise pga. klimaet, der ændrer sig over hele jorden. Elson
er i junglen for at passe sin plantage, der forhåbentlig undgår den stigende vandstand. Så
jeg talte med Shirlane, hans kone, der benyttede lejligheden til at takke WRO’s
medlemmer, for alt den hjælp og støtte som befolkningen har modtaget. Hun ønsker os alt
godt og håber på at se os snart. Jeg måtte desværre meddele at det havde vi ingen planer
om foreløbig.
Pga. den klimakrise beder WRO om støtte fra alle, der kan og vil og føler for det.
Regnskoven bliver fældet som aldrig før, da præsidenten vil have så mange penge ud af
sin sidste embedsperiode som muligt. Nu gælder det bare om at overleve til det nye valg i
oktober, da Lula forhåbentligt bliver valgt og alt bliver godt.
Dette år er skelsættende for menneskeheden på jordens overflade. Derfor bliver det et
arbejdsår, hvor vi må fokusere 100% på de indstrømmende stærke energier, som kan give
menneskeheden på jorden en mulighed for at højne deres bevidsthedsplan/ niveau.
Intergalaktiske møder i 2022
København
Teosofisk forening
Foredrag d. 25/2 kl 19 - 21.30
Workshop d. 26/2 kl 10 - 17
Tilmelding til Teosofisk forening.
Stokholm
I Jordstrålingscentret d. 6/3
Jylland
D. 20/3 kl. 10-17
Tilmelding til Lis Keis.
Ställdalen
Påskeretreat d. 15/4 kl. 10 til 17/4 efter lunch.

Tilmelding til Marina eller Ivo
Pinseretreat d. 3/6 kl 16 til 5/6 efter lunch.
Tilmelding til Marina eller Ivo
D. 15/7 kl. 16 til d. 17/7 efter lunch.
Tilmelding til Marina eller Ivo
Kosmiske lysfestdage d. 19/8 kl 16 til d. 21/8 efter lunch.
Tilmelding til Marina eller Ivo
D. 7/10 kl 16 til d. 9/10 efter lunch
Tilmelding til Marina eller Ivo
Juleretreat d. 28/12 kl 16 til d. 30/12 efter lunch.
Dem der vil blive og fejre nytår, kan tilmelde sig til dette.
Tilmelding til Marina eller Ivo.
Rejser.
Jeg har den glæde at meddele, at vores arbejde på jorden starter op i 2023.
Mongoliet er en stor eventyrrejse, med ørne, heste og genoplivning af vores gamle
nomadeliv. Vi skal Bl.a. arbejde med jordens krystal solarplexus i Gobi ørkenen. Vi skal
opleve mongolernes årlige tradition med at hylde deres gamle helt og vejleder Djengis
Khan, nemlig Nadam festivalen. Vi oplever dette hos den lokale befolkning. Denne rejse
bringer os på en eventyrlig sameksistens med natur, dyr, mennesker og den åndelige
verden. Rejsen er planlagt fra begyndelse af juli 2023 og varer ca. 3 uger.
Da vi har har meget mere arbejde at gøre i den centrale del af Balkan, tager vi afsted ca.
D. 1/9 til d. 12/9 2023. Denne rejse er en oplevelse i kultur og smukke naturoplevelser.
Rejsen indeholder også mulighed for at bade, da vi skal bo 3 dage ved den smukke Ohrid
sø. Et tæt samarbejde med den åndelige verden, er en stor oplevelse i sig selv og vi lover
at det også bliver en stor kulinarisk rejse.
Begge rejser bliver arrangeret af Kasper@overallebjerge.dk
Tilmeldinger til Kasper Bøndergaard eller Marina
Programmerne bliver lagt på WRO’s hjemmeside og Facebook side, i løbet af sommeren.
På kærlig eventyrligt gensyn
Marina

